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VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på 

annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade 

med osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om 

framtida utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för 

förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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Om Coeli Private Equity

Coeli Private Equity har sedan 

2006 öppnat dörren till private 

equity-marknaden, tidigare en 

sluten värld endast avsedd för stora 

professionella investerare som 

kräver mer än den avkastnings- 

och riskprofil som börsen kan ge. 

Coeli Private Equity erbjuder sina 

investerare tillgång till en portfölj 

av de mest attraktiva Nordiska 

private equity-fonderna. 
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Under årets tredje kvartal sammanställdes och publicerades delårsrapporterna för de första sex 
månaderna i samtliga Coeli Private Equity-bolag. Resultaten var med ett undantag positiva. 
Värdeökningarna i bolagen härleds till främst lyckade avyttringar och högre värderingar av 
underliggande portföljbolag. Jag vill även nämna att den svaga kronan har en viss, om än liten, 
del av några enskilda årsbolags positiva resultat. Över tid har detta en marginel betydelse då det 
är långsiktiga investeringar vi har i portföljerna men det kan i en viss period påverka åt det ena eller 
det andra hållet. Resultaten visar att våra portföljer utvecklas positivt, med tillväxt i fokus, vilket är 
i linje med våra ställda förväntningar på investeringarna. I våra senare årsbolag har det initialt varit 
en investeringstid där nya portföljbolag adderats och investeringskostnaderna har tyngt ned 
resultaten. När portföljbolagen nu ägts en tid och börjar visa tillväxt och värdeökning lämnar vi vår 
negativa trend i investeringskurvan och ser fram emot ytterligare positiv utveckling och 
värdeskapande.         

Om första halvåret var någon form av rekord av transaktioner i våra portföljer har detta kvartal 
varit tvärtom, vi har inte alls haft samma aktivitet. Det är inte helt ovanligt att luften går ur lite efter 
sommaren när mycket har tryckts igenom och avslutats. Vi får ändå indikationer på att det är en 
fortsatt hög transaktionstakt men att de tar längre tid att avsluta affärerna. Vi vet att ett antal av 
våra portföljbolag ligger i processer för att avyttras och det återstår att se om de går i mål. Vi 
har haft en avyttring, funktionsplaggsföretaget Didriksons från Grundsund. Norska Herkules sålde det 
vidare till ett annat för oss bekant private equity-team, svenska Adelis. Det är dock köpt i en struktur 
där vi inte är investerade så vi kommer inte att följa med på den resan framöver. Herkules ägde 
bolaget i fyra och ett halvt år där de stora framgångsfaktorerna bestod av att träda in på nya 
internationella marknader, öka kvalitén, väldefinierade och strukturerade kollektioner samt att 
effektivisera distributionen. Didrikson var en investering som utvecklade sig väl och gav oss en 
avkastning över förväntan.

Fyra nya portföljbolag har tillkommit, två inom IT, ProData och Frontit. Ett inom säkerhet/
utbildning, Falck Saftey Services och ett icke offentligt bolag inom livsmedelsindustrin. 

I vårt första private equity-bolag, Coeli PE 2006 AB, pågår fortfarande en nedmontering där vi 
avslutar våra kvarvarande positioner. Det går lite långsammare än våra förhoppningar men det går 
framåt. Vi inväntar en slutgiltig utdelning från ett av innehaven, vi har sålt av ett annat och är i en 
avslutningsprocess i det tredje. Som det ser ut idag är min målbild att vi under sista kvartalet i år 
kan distribuera ut den slutliga delen från bolaget. 
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